
Západní hraniee : 
-------------

Severní hranice 

Východní hranice: 

Jižní hrani<;e ; 

Slovní popi s hr anic 

Honební společenstvo R o h o z n á 

----~--------------------------------

Z křižovatky silnic v Hamrech směrem severním po silnici 

Hamry - Stašov~ kde přechází hranice směre~ dopr ava na l esní 

porost majit ele Sačovský, dále vede kolmo na stěnu l esa 

p~ Ehr enbergera, dále přes pole na hranu l esa po ~tauda a dále 

vede po katastrální hrani ci Rohozná směřující až ria silnici 

Rohozná StašoToPřechází na tuto silnic~ a no ní vede až do • .A 
míst, kde po pravé straně silnice jde stěnou l esa·)po JQho okra~j 
až P'i' ;el'ATPÍ hranu poros*'! fil 6 Bg, dále po severnf g;tě;g,ě Je~ 

na křižovatku cest do Kulin, z které přetíná l es na ~torkovou 

ceetu u severní stěny l esao Po t éto stěně l esa jde hř~~ica 

celou severní částí tohoto l~sa až na jeho východní cíp porostu 

625 D8.,.0d tohoto bodu se dává hranice směrem východním okrajem 

leaa, dále vede na. j ižnf.bFaiHI poFostu{ 6'24 Gl+-,-k<i~ "%~i 
~1 stěny~ .~e sa.,~na...záp;a..d.-.a...oá.s.duJe;_p.o-ú.~z.e....a.L~ 

Fi k:t&-Fé v&Ge l' a~piidou na křižovatku silnic Rohoz-ná - Lavičné., 

Dále vede j i žní m směrem po si~ci, kde odbočuje na katastrální 

hranici ~ kde vede po l esni silnici v Bořinách směrem k Vitěje~si 

až na roh l esního porostuoTato u~edená lesní silnička děli katastrálně 

hranice Rohozná. .... Lavičné a Starý SvojanovoOd uvedeného rohu l esa 

po~čuje k Rohozné stěnou lesa po mgzi~ kde navazuje na da~ši 
! 

lesní porost,kde stěnou l esa vedF hraniceJ. která přechází na 

ce~tu směřujíci k hradu Svojanovu,tuto cestu přecházi na stěnu 

lesa a dále údolim kolem studni pokračuje n~ silnici Rohoz.ná. -

Svo·j~'lOV po které pokračuje až na křižovatku u kamenolomu a 

pokračuje sTěrem po silnici na ~J a navazuje na hranici 

Hamry - Stašov I křižovatka/ Q 

'/ Rohozné , dne 28 .. 12~1992 


